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Wpáyw rozszerzenia Unii na dziaáalnoĞü polskich
przedsiĊbiorstw w obszarze rozwoju i opracowywania nowych
produktów ĪywnoĞciowych
Influence of the EU extension on activity of Polish companies in
the area of new food products development
Abstract. The EU extension has a positive impact on Polish food sector development and companies’
activity in the area of creation and launching new products. Food market increases quickly and it’s
participants introduce innovations that are introduced according to global trends. Indeed, the quality
and uniqueness of food assortments will determine in the nearest future the competitiveness of Polish
companies and their ability to stay in the market. Currently, the most important difficulties
in increasing assortment attractiveness are low investments in R&D and marketing of new products
and a limited access to knowledge and experience in creation and development of food products.
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Abstrakt Rozszerzenie UE stymulująco dziaáa na rozwój polskiego sektora spoĪywczego, w tym na
dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw w zakresie kreowania i wprowadzania nowych produktów. Rynek
ĪywnoĞciowy zwiĊksza siĊ szybko a rodzime przedsiĊbiorstwa wprowadzają innowacje, które
podąĪają za Ğwiatowymi trendami. W najbliĪszej przyszáoĞci jakoĞü i unikalnoĞü oferty
asortymentowej bĊdzie determinowaáa konkurencyjnoĞü polskich przedsiĊbiorstw i zdolnoĞü
przetrwania na rynku. Obecnym ograniczeniem zwiĊkszania atrakcyjnoĞci wyrobów są niskie
inwestycje w zakresie R&D2 i marketingu nowych produktów, ograniczony dostĊp do wiedzy oraz
niewielkie doĞwiadczenia w kreowaniu i rozwoju innowacji ĪywnoĞciowych.
Sáowa kluczowe: dziaáalnoĞü innowacyjna przemysáu spoĪywczego, opracowywanie produktów
ĪywnoĞciowych

WstĊp
Przemysá spoĪywczy jest jednym z najwaĪniejszych dziaáów gospodarki Polski i Unii
Europejskiej, o czym Ğwiadczy udziaá sektora w tworzeniu dochodu narodowego brutto
(Polska 17%, UE-25 14%), ogólna liczba przedsiĊbiorstw (Polska 19,7 tys. , UE-25 ponad
309 tys.) oraz wielkoĞü zatrudnienia (Polska 290 tys., UE-25 aĪ 4,4 miliona) [Data… 2007;
Rolnictwo… 2007]. BranĪa ta ma zasadniczy wpáyw na iloĞü miejsc pracy wĞród
dostawców i odbiorców sektora, a przez iloĞü i cenĊ wytwarzanych wyrobów wpáywa
równieĪ na stan zdrowia i ogólną jakoĞü Īycia caáego spoáeczeĔstwa.
W ostatnich latach polski przemysá spoĪywczy zostaá gruntownie przebudowany
i przystosowany do wysokich wymagaĔ (sanitarnych, weterynaryjnych, fitosanitarnych
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a takĪe wymogów związanych z dobrostanem zwierząt i ochroną Ğrodowiska)
obowiązujących wszystkich producentów i przetwórców ĪywnoĞci w UE. Na jego rozwój
(poza czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak wzrost gospodarczy czy zwiĊkszenie
siáy nabywczej spoáeczeĔstwa) najistotniejszy wpáyw miaáo obserwowane od 2003 znaczne
oĪywienie inwestycyjne oraz dopáyw know-how. W latach 2003-2006 znacznie wiĊksze
inwestycje poczyniono w przetwórstwie produktów zwierzĊcych (które w 2006 r. osiągnĊáy
poziom o 90% wyĪszy w porównaniu do roku 2003) niĪ w przetwórstwie roĞlinnym (60%)
i wtórnym (okoáo 74%) [Rocznik… 2003 i lata nastĊpne]. NaleĪy podkreĞliü jednak, iĪ
inwestycje, oprócz zmniejszenia luki technologicznej miĊdzy przedsiĊbiorstwami polskimi
a unijnymi, przyczyniáy siĊ równieĪ do wdroĪenia nowoczesnych rozwiązaĔ
marketingowych, upowszechnienia systemów zarządzania jakoĞcią oraz rozwoju kapitaáu
ludzkiego. Obecnie wiĊkszoĞü przedsiĊbiorstw inwestując nadal rozbudowuje potencjaá
produkcyjny i ludzki, co daje dobre perspektywy funkcjonowania polskiej branĪy produkcji
i przetwórstwa ĪywnoĞci w przyszáoĞci.
Stymulująco na rozwój polskiego sektora przetwórstwa ĪywnoĞci dziaáa obecnie
swobodny dostĊp do rynku unijnego, liczącego ponad 400 mln konsumentów. Udziaá
eksportu w produkcji sprzedanej wykazuje staáą tendencjĊ wzrostową (w latach 2003-2006
zwiĊkszyá siĊ o ponad 10 p.p.) i roĞnie znacznie szybciej niĪ import, który w analogicznym
okresie odnotowaá wzrost o zaledwie 0,3 p.p. Wysoki popyt na polskie produkty nie wynika
tylko z aktywnoĞci i skutecznoĞci dziaáaĔ rodzimych przedsiĊbiorstw na rynkach
zagranicznych, lecz przede wszystkim z przewag kosztowo-cenowych polskiej ĪywnoĞci.
WiĊkszoĞü produktów i przetworów sektora (w szczególnoĞci miĊsnych, rybnych,
margaryn, wyrobów wtórnego przetwórstwa zbóĪ i cukru) jest nadal o okoáo 20-30 %
taĔsza niĪ u konkurentów w Unii, choü dysproporcja ta (wraz z wyrównywaniem kosztów
pracy i wzrostem dochodów rolników) sukcesywnie zmniejsza siĊ. Dodatkowo w wyniku
akcesji nowych czáonków polscy producenci i przetwórcy ĪywnoĞci bĊdą stopniowo traciü
swoją siáĊ przetargową na wspólnym rynku europejskim [Szczepaniak 2006]. W zaistniaáej
sytuacji niezwykle waĪnym jest, by rodzime przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego,
oprócz rywalizacji cenowej, poszerzyáy swój zakres konkurowania na poziomie jakoĞci i
unikalnoĞci oferty asortymentowej.
Wielu autorów zwraca uwagĊ na fakt, Īe opracowywanie nowych i rozwój
istniejących produktów jest obecnie jednym z najwaĪniejszych i zarazem najtrudniejszych
obszarów dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw, warunkujących utrzymanie siĊ przedsiĊbiorstw na
silnie konkurencyjnym oraz szybko zmieniającym siĊ rynku. Kreacja i wprowadzanie na
rynek innowacji produktowych wymaga nie tylko nakáadów finansowych, lecz równieĪ
wiedzy z zakresu opracowywania oraz dobrej znajomoĞci otoczenia ekonomicznego,
technologicznego, surowcowego i rynkowego, tj. nabywców, dostawców i konkurencji
[Earle i inni 2007; Rutkowski 2004; Steward-Knox i Mitchell 2003]. W obecnych
uwarunkowaniach rozwoju polskich przedsiĊbiorstw spoĪywczych (presja ciągáej
modernizacji i przystosowywania siĊ do funkcjonowania na rynkach unijnych) nie ma
wątpliwoĞci, Īe opracowywanie nowych i rozwój istniejących produktów jest dla
rodzimych przedsiĊbiorstw obszarem trudnym, wymagającym od nich dodatkowego
wysiáku i pracy.
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DziaáalnoĞü polskich przedsiĊbiorstw w obszarze rozwoju
i opracowywania nowych produktów ĪywnoĞciowych
Polski sektor spoĪywczy postrzegany jest jako maáo innowacyjny, o czym Ğwiadczy
szesnasta pozycja tej branĪy (na dwadzieĞcia cztery moĪliwe) w rankingu najbardziej
innowacyjnych gaáĊzi przemysáu Polski [Gomuáka 2006]. Potwierdzeniem tego poglądu
jest niska efektywnoĞü nowych wdroĪeĔ, szacuje siĊ bowiem Īe blisko 96% wszystkich
opracowywanych wyrobów nigdy nie trafia na rynek, a 3/4 z tych, które pomyĞlnie przejdą
ten proces znika z niego juĪ w pierwszym roku od chwili wprowadzenia [Penconek 2006].
Dodatkowo wiĊkszoĞü nowych produktów ĪywnoĞciowych ma raczej charakter wtórny
i naĞladowczy niĪ innowacyjny. Pomimo powszechnoĞci opinii, Īe znacznie korzystniejszy
wskaĨnik powodzeĔ mają produkty unikalne i pionierskie niĪ imitatorskie (tylko 25%
„rewolucyjnych innowacji” ponosi poraĪkĊ), to rodzimi producenci ĪywnoĞci preferują
raczej „bezpieczniejszą” drogĊ kreowania produktów, przez prostą modyfikacjĊ,
repozycjonowanie, projekty redukcji kosztów lub kopiowanie juĪ istniejących wyrobów.

Rys. 1. Nakáady inwestycyjne na dziaáalnoĞü innowacyjną przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego w latach
2003-2006, mln zá
Fig. 1. Investments in innovation activities of food companies 2003-2006, million PLN
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Roczników Statystycznych [Rocznik… 2003-2007]

Pierwszą z przyczyn tej sytuacji jest dotychczasowa aktywnoĞü innowacyjna
przedsiĊbiorstw, związana gáównie z realizacją przez polskie przedsiĊbiorstwa spoĪywcze
strategii intensywnego rozwoju i ekspansji. Ze wzglĊdu na charakter tej strategii
dotychczasowe dziaáania w obszarze kreowania i opracowywania nowych produktów w
gáównej mierze dotyczyáy poprawy ich jakoĞci (najwaĪniejszy cel dla 63%
przedsiĊbiorstw), zwiĊkszenia asortymentu (57%) i zdobycia nowych rynków lub
zwiĊkszenia udziaáu w rynku (54%), a nie inwestycji w R&D sprzyjających tworzeniu
oryginalnych innowacji produktowych [Rejman 2004]. RównieĪ wydatki na marketing
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nowych i zmodernizowanych wyrobów byáy znikome w odniesieniu do wielkoĞci nakáadów
inwestycyjnych poczynionych w caáej branĪy (rys. 1).
Kolejnym powodem maáej efektywnoĞci wprowadzeĔ i niskiej innowacyjnoĞci oferty
asortymentowej jest duĪy (ponad 90%) udziaá mikro (do 9 pracowników) i maáych (od 10
do 49 pracowników) przedsiĊbiorstw w strukturze iloĞciowej przedsiĊbiorstw sektora.
Zazwyczaj mikro i maáe przedsiĊbiorstwa dysponują niewielkimi Ğrodkami na marketing
nowych produktów i jeszcze mniejszymi na prace badawczo-rozwojowe, co nie sprzyja
szybkiej i skutecznej dyfuzji nowych wyrobów i ich oryginalnoĞci. Radykalne nowoĞci
wymagają znacznych nakáadów finansowych przy wprowadzeniu i są zazwyczaj
produktami duĪych przedsiĊbiorstw, które w Polsce stanowią zaledwie 1% wszystkich
uczestników rynku.
Trzecią przyczyną jest utrudniony dostĊp do wiedzy z zakresu opracowywania
produktów spoĪywczych oraz brak skutecznych i kompleksowych metod sáuĪących do
projektowania, rozwoju i wprowadzania innowacji ĪywnoĞciowych. W Polsce niewiele jest
oĞrodków doradztwa i szkoleĔ oraz centrów badawczo-rozwojowych wykazujących
aktywnoĞü w tym obszarze. Z drugiej strony wiĊkszoĞü duĪych przedsiĊbiorstw przyznaje,
Īe ich dziaáy BadaĔ i Rozwoju (R&D), komórki Food Solution lub interdyscyplinarne
zespoáy ds. rozwoju produktów (cross-functional NPD3 teams) korzystają w pracy nad
produktem z ustrukturyzowanych metod, procedur i przewodników, rzadko jednak chcą siĊ
swoimi doĞwiadczeniami i wiedzą publicznie podzieliü.
Niskie nakáady inwestycyjne w zakresie dziaáalnoĞci badawczo-rozwojowej i
marketingu nowych produktów, niewielkie doĞwiadczenia w tym zakresie oraz brak wiedzy
polskich przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego z obszaru kreowania i rozwoju nowych
produktów ĪywnoĞciowych skutkuje indolentnym procesem ich opracowywania. Wiele
polskich przedsiĊbiorstw pracując nad innowacjami dziaáa chaotycznie, pomijając istotne
fazy oraz dokonując weryfikacji swojej pracy dopiero po zakoĔczeniu rozwoju a przed
wprowadzeniem nowego/zmodyfikowanego produktu na rynek. Jest to dziaáanie báĊdne i
kosztowne, zniechĊcające kierownictwo przedsiĊbiorstwa do przeprowadzania kolejnych
projektów i obniĪające szanse sukcesu samego produktu. Koszty caáego procesu
opracowywania zwiĊkszają siĊ bowiem wraz z czasem trwania projektu i odwrotnie
do iloĞci produktów, opracowywanych w ramach danego przedsiĊwziĊcia (rys. 2). Koszty
rosną szczególnie szybko w ostatnich etapach procesu opracowywania, kiedy dokonywane
są zakupy (docelowych lub pilotaĪowych) linii produkcyjnych, przygotowywane jest
opakowanie i planowany sposób komunikacji. Dziaáania te podejmowane są dla wszystkich
produktów, równieĪ tych, które nie przechodzą póĨniejszej weryfikacji oraz dla tych, które
po wprowadzeniu okazują siĊ byü „kulą u nogi” (nie przynoszą spodziewanego zysku dla
przedsiĊbiorstwa) lub „meteorem” (po obiecującym wprowadzeniu szybko znikną z rynku).
Staáa i obiektywna kontrola wszystkich etapów opracowywania produktu (od momentu
generowania idei, przez tworzenie koncepcji, projektowanie prototypów, fazĊ testów
i wprowadzenie na rynek) pozwala wyeliminowaü sáabe lub niedopracowane produkty
znacznie przed koĔcowymi testami weryfikacyjnymi. Kontrola taka powinna uwzglĊdniaü
zarówno ocenĊ wewnĊtrzną (w przedsiĊbiorstwie) jak i zewnĊtrzną, tj. z wykorzystaniem
opinii grupy potencjalnych nabywców nowego/ zmodyfikowanego produktu. DziĊki temu
czas projektu staje siĊ krótszy, koszty opracowywania niĪsze, a ryzyko nietrafionej
produkcji znacznie zredukowane.
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i ich opracowywanie i optymalizacja
na rynek
Rys. 2. Koszty w procesie opracowywania produktu
Fig. 2. Product development costs during the project
ħródáo: [Earle i inni 2007]

Pomimo, Īe dziaáalnoĞü polskich przedsiĊbiorstw w obszarze rozwoju
i opracowywania nowych produktów ĪywnoĞciowych nie jest zadowalająca,
to pocieszeniem moĪe byü fakt, Īe mają one predyspozycje do szybkiego uczenia siĊ,
o czym Ğwiadczą wykazane juĪ zdolnoĞci przystosowawcze do zmieniających siĊ
uwarunkowaĔ rynkowych, politycznych i spoáecznych. Obecnie rodzime przedsiĊbiorstwa
sektora spoĪywczego uwaĪnie obserwują i naĞladują swoich konkurentów z innych krajów,
dziĊki czemu wiele wprowadzanych innowacji (mimo ich prostoty lub wtórnoĞci) podąĪa
za Ğwiatowymi trendami.

Innowacje produktowe na polskim rynku ĪywnoĞci
WiĊkszoĞü polskich nowych produktów ĪywnoĞciowych odzwierciedla globalne
trendy innowacji, do których zaliczyü moĪna przyjemnoĞü (stymulant rozwoju dla 40%
wyrobów tworzonych na Ğwiecie), wygodĊ (22%), zdrowie (22%), kondycjĊ fizyczną
(15%) oraz etykĊ (okoáo 1 %) [Data… 2006].
PrzyjemnoĞü jest najpopularniejszym motorem innowacji w Polsce. Wedáug badaĔ
PMR Consulting 47% nowych wyrobów powstaje zgodnie z tym trendem [Food… 2007].
Ich celem jest dostarczenie konsumentom przyjemnoĞci z konsumpcji, zachwycenie
nabywcy nowym smakiem lub wáaĞciwoĞciami. Produkty te nie mają charakteru
rewolucyjnego i są zwykle modyfikacjami wyrobów juĪ istniejących, np. nową linią
smaków, limitowaną wersją gáównego produktu przedsiĊbiorstwa lub istniejącym juĪ
wyrobem sprzedawanym w nowym, przyciągającym uwagĊ opakowaniu. WĞród
asortymentu wyrobów dostĊpnych na polskim rynku wyróĪniü moĪna cztery grupy
innowacji tworzonych w tym trendzie. Są nimi:
•
wyszukanie; szczególnie widoczne przy wprowadzaniu nowych/ zmodyfikowanych
produktów na rynek sáodyczy oraz uĪywek (kawy i herbaty). Przykáadem moĪe byü
tu bombonierka Mieszko Chocoladorro (czekoladki o smaku gorącej czekolady

221

z dodatkiem chili oraz lodów waniliowych z efektem coolingu), limitowane serie
kawy Illy w puszkach ozdobionych pracami artystów pop-artu,
•
egzotyka; reprezentantami tej grupy mogą byü produkty z segmentu napojów
bezalkoholowych (np. linia soków Owoce ĝwiata marki Tymbark), owocowowarzywnego (np. ĝniadania ĝwiata, seria dĪemów marki àowicz) oraz daĔ gotowych
(np. róĪne rodzaje daĔ chiĔskich i indyjskich firmy Frosta),
•
róĪnorodnoĞü; produkty galanterii mleczarskiej (np. letnie smaki deseru mlecznego
Fantasta firmy Danone), przetwory zboĪowe (np. róĪne wersje pieczywa chrupkiego
Chaber) i miĊsne (np. parówki Berlinki z serem, ostrą papryką lub ze szczypiorem),
•
zabawa; przetwory mleczne (np. Turek Junior serolizak firmy Bongrain z grami
i zagadkami dla najmáodszych) i produkty z rynku sáodyczy (np. batony Mieszko
marki Zozole ze strzelającym cukrem).
Wzrastające zainteresowanie konsumentów ĪywnoĞcią wygodną (umoĪliwiającą
szybkie przygotowanie posiáków bądĨ wyĪszy komfort uĪycia produktów) spowodowaáo,
Īe 18% wprowadzanych w Polsce innowacji stara siĊ je zaspokoiü [Food... 2007]. Co
ciekawe trend ten dotyczy nie tylko produktów, ale równieĪ odzwierciedla oczekiwania
konsumentów w stosunku do sposobu dokonywania zakupów (np. rosnąca popularnoĞü
sklepów on-line) i obsáugi, które muszą byü szybkie, áatwe oraz oczywiĞcie wygodne.
Asortyment wyrobów ĪywnoĞciowych tworzonych w trendzie wygody jest bardzo szeroki i
obejmuje zarówno produkty o tradycyjnym charakterze (np. krojone pieczywo), gotowe
zestawy posiáków obiadowych (pasteryzowane, mroĪone lub np. produkowane przy uĪyciu
technologii kombinowanych, tj. sous-vide lub cook-chill ) jak równieĪ produkty w
inteligentnych opakowaniach lub zaopatrzone w nowoczesne zamkniĊcia. W Polsce
wyróĪniü moĪna trzy grupy innowacji bĊdących odzwierciedleniem tego trendu. Są nimi:
•
produkty áatwe w uĪyciu; ich przykáadem mogą byü napoje w opakowaniach typu
sport-cup (wprowadzone niedawno w linii soków dla dzieci KubuĞ firmy Maspex
Wadowice) lub mixy kawowe (poáączenie kawy rozpuszczalnej, zabielacza i cukru
np. NY Coffe 3in1 firmy Mokate),
•
produkty oszczĊdzające czas; szeroko reprezentowane przez wyroby segmentu daĔ
gotowych (wykwintne zupy mokre Knorr, gotowe sosy do makaronu firmy Pudliszki,
dania warzywno-miĊsne marki àowicz) i mroĪonych (np. warzywa na patelniĊ firmy
Hortex),
•
produkty impulsowe, w maáych, jednostkowych opakowaniach; np. parówki Jedynki
firmy Indykpol, musli Fitella w 50g opakowaniu firmy Gelwe, lub serek Danio Intenso
(Danone) z doáączoną do pojemniczka áyĪeczką.
Trzecim waĪnym kierunkiem rozwoju nowych produktów, korzystnym z punktu
widzenia zdrowia publicznego, jest rosnące zapotrzebowanie na ĪywnoĞü o pozytywnym,
ukierunkowanym oddziaáaniu na organizm czáowieka (na tzw. ĪywnoĞü funkcjonalną).
W Polsce trend zdrowia stanowi impuls dla rozwoju blisko 24% produktowych innowacji
i jest wynikiem coraz wiĊkszej dbaáoĞci polskich konsumentów o utrzymanie dobrej
kondycji psychofizycznej i wysokiej jakoĞci Īycia [Food… 2007]. Nowe produkty
tworzone w trendzie zdrowia moĪna podzieliü na trzy grupy:
•
produkty prozdrowotne wzbogacane (np. witaminami, kwasami táuszczowymi typu
omaga-3, fitosterolami roĞlinnymi itp., jak np. Flora pro-activ firmy Unilever),
o obniĪonej kalorycznoĞci (np. sery twarogowe Piątnica light), wysokobáonnikowe
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(pieczywo Wasa Inner Balance), probiotyczne (Actimel, Jogobella L.Casei),
niskosodowe (woda Vita) itp.,
•
produkty naturalne tworzone zgodnie z tradycyjnymi recepturami (np. oscypek,
pieczywo na zakwasie) lub produkowane bez dodatku sztucznych barwników,
Ğrodków zapachowych, smakowych, konserwujących, np. jednodniowe soki Marwit,
•
produkty dla specyficznych grup konsumentów, np. wegetarianów (np. wyroby
sojowe, takie jak kotlety mielone SoyVita przedsiĊbiorstwa Sante) lub diabetyków
(np. wafle Wawel bez dodatku cukru).
Znaczna czĊĞü nowych wyrobów ĪywnoĞciowych w Polsce (okoáo 10%) produkowana
jest w zgodzie z globalnym trendem innowacji okreĞlonym terminem fitness czyli kondycja
fizyczna. Produkty te mają zapewniü nabywcom lepszą kondycjĊ zdrowotną, dobry nastrój
i samopoczucie. Jest to grupa najbardziej oryginalnych innowacji produktowych, czĊsto
powstających przez poáączenie cech istniejących juĪ kategorii. WĞród asortymentu
wyrobów dostĊpnych na polskim rynku wyróĪniü moĪna trzy grupy innowacji tworzonych
w tym trendzie. Są nimi:
•
zrównowaĪona dieta; przykáadem tej grupy mogą byü produkty z sektora zboĪowego,
np. páatki Ğniadaniowe z peánego ziarna Nestle Fitness lub batony z suszonych ziaren,
orzechów i owoców Crunchy firmy Sante,
•
energia i dobre samopoczucie; grupa reprezentowana na polskim rynku przez bardzo
róĪne produkty, np. napoje jogurtowe Jovi Sport Active z guaraną firmy Obory,
owocowo-zioáowe herbaty, np. Vitax Wellness lub mieszanki przypraw, np. Kamis
Fit-up!,
•
áadny wygląd; niewielka na polskim rynku jeszcze grupa wyrobów, której przykáadem
moĪe byü napój mleczny activia oraz pieczywo chrupkie Wasa Beauty, które
pomagają regulowaü pracĊ jelit zapewniając smukáy wygląd.
Najmniejszy udziaá wĞród nowych produktów na Ğwiecie i w Polsce stanowi ĪywnoĞü
etyczna, która jest jednoczeĞnie najmáodszym wĞród omawianych trendów.
Zainteresowanie konsumentów ĪywnoĞcią etyczną odzwierciedla rosnącą troskĊ nabywców
o wáasne zdrowie, ochronĊ Ğrodowiska naturalnego i prawa czáowieka. W Polsce produkty
w tym trendzie moĪna podzieliü na dwie grupy:
•
wyroby pochodzące z ekologicznych (certyfikowanych) upraw, np. miód z pasiek
Eko-Barü, miĊso i wĊdliny firmy RolmiĊs, czy produkty mleczne firmy Nowak,
•
wyroby, przy sprzedaĪy których uwzglĊdniane jest podáoĪe spoáeczne i etyczne
produkcji (prawa pracowników z krajów ubogich do sprawiedliwej zapáaty i godnych
warunków pracy), np. produkty Organizacji Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
WĞród producentów tych produktów nie ma oczywiĞcie przedstawicieli polskich
przedsiĊbiorstw spoĪywczych.
Wszystkie w/w przykáady innowacji produktowych Ğwiadczą o tym, Īe niska
innowacyjnoĞü i maáa efektywnoĞü nowych wdroĪeĔ nie wynika z braku kreatywnoĞci
polskich przedsiĊbiorstw branĪy spoĪywczej, lecz raczej z uwarunkowaĔ ich
dotychczasowego rozwoju. Prawdopodobnie teĪ z tego wzglĊdu zmiany dziaáalnoĞci
rodzimych przedsiĊbiorstw w zakresie kreowania i wprowadzania nowych produktów mają
obecnie raczej charakter powolny i ewolucyjny niĪ intensywny i rewolucyjny.
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ZakoĔczenie
Obecnie nie ma wątpliwoĞci, Īe rozszerzenie Unii Europejskiej stymulująco dziaáa
na rozwój polskiego sektora spoĪywczego, w tym na dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw w
zakresie kreowania i wprowadzania nowych produktów ĪywnoĞciowych. Rynek rodzimych
produktów caáy czas siĊ pogáĊbia i poszerza, a przedsiĊbiorcy uczą siĊ opracowywaü nowe
wyroby, naĞladując swoich konkurentów lub dokonując prostych modyfikacji bieĪącego
asortymentu. NaleĪy zaznaczyü jednak, iĪ znacznie lepszym sposobem podniesienia jakoĞci
i unikalnoĞci oferty asortymentowej jest zwiĊkszenie aktywnoĞci polskich przedsiĊbiorstw
w obszarze dziaáaĔ badawczo-rozwojowych. Prawdziwie oryginalne produkty dają wiĊkszą
szansĊ osiągniĊcia dáugotrwaáej przewagi nad konkurencją, co bezpoĞrednio wynika
z nastĊpujących faktów:
•
inni uczestnicy rynku potrzebują wiĊcej czasu by je skopiowaü,
•
ich sprzedaĪ osiąga wyĪszy poziom niĪ produktów imitacyjnych,
•
przedsiĊbiorstwo ponosi mniejsze koszty sprzedaĪy wynikające z braku dziaáaĔ
promocyjnych konkurencji,
•
są áatwo dostrzegalne i rozpoznawalne, a klienci dáugo pozostaną lojalni,
•
wyznaczają korzystny poziom cen dla nowej kategorii produktu.
W sytuacji nadmiaru wyrobów, zwiĊkszających siĊ wymagaĔ konsumentów
i narastającej konkurencji polskie przedsiĊbiorstwa bĊdą musiaáy szybko nadrobiü braki
umiejĊtnoĞci i wiedzy w obszarze kreowania i wprowadzania nowych produktów, inaczej
stracą swą konkurencyjną pozycjĊ oraz zdolnoĞü przetrwania na rynku rodzimym i
zagranicznym.
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